SOLIDWORKS COMPOSER

ADICIONE INOVAÇÃO À SUA COMUNICAÇÃO TÉCNICA

COMUNICAÇÕES TÉCNICAS
O SOLIDWORKS® Composer™ ajuda a sua organização, inclusive usuários sem conhecimento técnico, a usar
dados CAD 3D para criar conteúdo gráfico dinâmico que retrate de forma clara e eficiente até mesmo os produtos
mais complexos. A interface simples e intuitiva fornece ferramentas para criar gráficos informativos facilmente
em uma ampla gama de comunicações técnicas, como instruções de montagem, manuais de produtos, materiais
de treinamento e material de marketing promocional com conteúdo que pode ser atualizado automaticamente.
A importância de suas comunicações técnicas
Você investe uma quantidade significativa de tempo e dinheiro
no desenvolvimento de produtos e quer ter certeza de que
eles serão montados correta e rapidamente na unidade de
produção, além de garantir uma boa primeira experiência aos
seus clientes. O SOLIDWORKS Composer tem as ferramentas
para iniciar a criação da comunicação sobre o produto no
começo do processo de projeto, manter o projeto atualizado
e entregá-lo no prazo. O software fácil de usar aproveita seus
dados CAD 3D existentes para criar imagens de produtos e
animações dinâmicas que apresentam claramente até mesmo
os dados mais complexos.

O SOLIDWORKS Composer agiliza a forma como você cria
comunicações sobre produtos. Parte da solução de desenvolvimento de produtos SOLIDWORKS, que abrange projeto,
simulação, comunicação técnica e gerenciamento de dados,
o SOLIDWORKS Composer permite que toda a sua equipe,
mesmo aqueles sem experiência em engenharia ou CAD, crie
ilustrações, artes finais e animações interativas para uso em
materiais de comunicação diversos, desde instruções de trabalho para a unidade de produção até apresentações de revisão
para clientes e fornecedores, manuais de produtos e guias de
instalação. Como ele funciona perfeitamente com os programas da Microsoft®, Adobe® e outros programas de editoração
conhecidos, é possível incluir rapidamente as informações do
SOLIDWORKS Composer.

“Eu não só estava livre de ter que esperar por peças ou montagens, mas também podia
reunir o melhor conteúdo em uma fração do tempo usual.”
— Rob Schwartz, engenheiro de produção, Arens Controls Company, LLC

Storyboards interativos podem ser usados em
uma ampla gama de materiais de
comunicação de produtos, como fabricação,
instruções de trabalho e manuais de produtos.

SOLIDWORKS COMPOSER AJUDA A REUNIR
TUDO ISSO
Agora você projeta e produz materiais de comunicação técnica
paralelos ao desenvolvimento do produto, de forma que a
documentação sempre acompanhe as alterações do projeto e
esteja pronta quando o produto estiver.
Com a interface intuitiva do SOLIDWORKS Composer,
é possível criar gráficos 2D e 3D altamente detalhados
com controle preciso para destacar áreas de interesse e se
concentrar nos componentes específicos. Você também pode
produzir animações 3D interativas a fim de criar um ambiente
3D realista para treinamentos interativos ou apresentações
de marketing atraentes.

Como o SOLIDWORKS Composer é associativo, você pode
atualizar automaticamente qualquer alteração realizada nos
modelos CAD nos seus materiais de comunicação técnica.
Pela primeira vez, você poderá colocar produtos no mercado
de forma mais rápida e com a garantia de que a documentação
apresenta alta qualidade e precisão. As imagens e animações
do SOLIDWORKS Composer são particularmente valiosas
na simplificação de instruções de montagem e pedidos de
trabalho. Você pode mostrar vistas 3D de como o seu produto
é montado ou reparado, reduzindo erros na unidade de
produção, eliminando barreiras linguísticas e minimizando
bastante os custos de localização.

Torne suas comunicações relacionadas a
produtos mais avançadas e eficientes,
incluindo detalhes visuais que podem ser
criados e renderizados facilmente
a partir dos dados CAD 3D mais recentes.
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“Sem as animações do SOLIDWORKS Composer, teria sido difícil ganhar esse contrato
de € 700 mil... Nós reduzimos o tempo de lançamento no mercado em 66%, cortamos
o tempo de projeto em 70% e diminuímos os custos de desenvolvimento em 60%.”
— Zeki Sariçam, gerente geral, Zesar Technology
Melhore a comunicação do produto e os materiais
de marketing
Não será mais necessário comprometer suas comunicações ao
depender de desenhos aproximados para mostrar seus conceitos
ou aguardar até que o projeto seja finalizado para começar a
criação de materiais de comunicação de produtos. Com o
SOLIDWORKS Composer, você cria de forma rápida e fácil:
•
•
•
•
•
•

Vistas detalhadas
Vistas explodidas
Imagens de alta resolução
Ilustrações técnicas
Animações interativas
Listas interativas de materiais e de peças

Conquistar mais negócios

Faça seus produtos chegarem logo ao mercado
Ajuda a reduzir erros e garante que todos os produtos cheguem ao mercado rapidamente.
• Inicie a documentação no início do processo de projeto, e
atualize-a mais rapidamente quando ocorrerem alterações
de projeto
• Crie conteúdos 3D interativos que podem ser visualizados
por qualquer pessoa com o SOLIDWORKS Composer Player
gratuito
• Inclua elementos gráficos interativos em materiais de
treinamento
• Crie renderizações de alta resolução e com sombras de aparência tridimensional para apresentações e materiais impressos
• Use modelos da web para publicar rapidamente detalhes
complexos de produto on-line

Hoje, os materiais visuais são mais importantes do que nunca.
Os elementos gráficos adequados do produto podem fazer a diferença entre fechar ou perder uma venda em situações críticas.
• Crie materiais visuais mais realistas e elimine a necessidade
de protótipos físicos na criação de materiais de marketing
do produto
• Demonstre os produtos de forma mais eficaz com storyboards interativos
• Realce os principais diferenciais com vistas detalhadas, efeitos de brilho e componentes transparentes
• Impressione clientes em potencial com uma produtividade
rápida em termos de projetos atualizados e crie animações
interativas para transmitir de forma eficaz os detalhes mais
complexos do produto

Crie ilustrações técnicas que
acrescentem outra dimensão
de clareza e informação para a
documentação do produto.

REQUISITOS DO SISTEMA
• Windows® 7 (64 bits) ou Windows 8 (64 bits)
• 2 GB de RAM (mínimo)
• 5 GB de espaço livre em disco (mínimo)
• Placa de vídeo (recomendam-se as certificadas)
• Processador Intel® ou AMD®
• DVD ou conexão à Internet de banda larga
• Internet Explorer 7 ou superior

Para detalhes adicionais, visite
www.solidworks.com/solidworkscomposerrequirements.

• SOLIDWORKS
• Creo®
• STEP
O SOLIDWORKS Composer facilita a
inclusão de controles de navegação
para criar animações interativas
simples de usar.

Não é necessário nenhum conhecimento de CAD
Com uma interface de usuário simples e intuitiva, o
SOLIDWORKS Composer praticamente não requer curva de
aprendizado. Os materiais de treinamento e arquivos de ajuda
detalhados, os tutoriais on-line e fóruns de usuário garantem
que até mesmo equipes sem conhecimento técnico podem
começar a publicar materiais visuais profissionais em 3D
praticamente de forma instantânea.

SOLUÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DE PRODUTOS SOLIDWORKS
O SOLIDWORKS proporciona aos usuários um ambiente 3D
de desenvolvimento intuitivo que maximiza a produtividade
de seus recursos de projeto e engenharia para criar produtos de modo mais eficiente, rápido e econômico. Conheça
a gama completa do SOLIDWORKS para projetos, simulação, comunicação técnica e gerenciamento de dados em
www.solidworks.com/ptb_products2015.

• IGES
• Autodesk® Inventor®
• 3D XML
PUBLIQUE RAPIDAMENTE
• Páginas HTML (modelos fornecidos)
• PDF
• Gráficos raster (BMP, JPEG, TIFF ou PNG)
• Arte em preto e branco vetorial (CGM, SVG ou EPS)
• Vídeos, inclusive visualizações animadas e passo a passo
(AVI com vários codecs)
• Storyboards interativos
• Páginas interativas da web (HTML)
SAIBA MAIS

Para saber mais sobre o SOLIDWORKS Composer,
acesse www.solidworks.com/solidworkscomposer
ou entre em contato com a revenda local
SOLIDWORKS autorizada.

Nossa plataforma 3DEXPERIENCE, que oferece um amplo portfólio de soluções, é a base da nossa
linha de aplicativos presentes em 12 setores do mercado.
A Dassault Systèmes, a empresa 3DEXPERIENCE®, fornece universos virtuais às empresas e aos profissionais para que possam imaginar
inovações sustentáveis. Suas soluções líderes mundiais transformam o modo como os produtos são projetados, fabricados e assistidos. As
soluções de colaboração da Dassault Systèmes incentivam a inovação social, expandindo as possibilidades para o mundo virtual a fim de
melhorar o mundo real. O grupo agrega valor a mais de 170.000 clientes de todos os portes, em todos os setores e em mais de 140 países. Para
obter mais informações, acesse www.3ds.com/pt-br.
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